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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 19 mai 2011, în Sala de Consiliu a 
Primăriei Municipiului Timişoara, reprezentanţi ai Direcţilor de specialitate din cadrul 
Primăriei Timişoara, reprezentanţi ai unor instituţii şi ONG, cetăţeni. La dezbatere au 
participat circa 5 persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a 10 minute, începând 
cu ora 16.  
 

Ordinea de zi 
   

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul 
Timişoara pentru anul 2012 

…………………………………………………………………………………………… 
 
- Nyari Ciprian – Buna ziua.In primul rand va multumim pentru prezenta la acesta 
dezbatere. Astazi o sa fie supus dezbaterii un proiect de hotarare si anume Proiectul de 
hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru 
anul 2012. Din partea Directiei Fiscale participa domnul director Adrian. Pe cei care 
doresc sa ia cuvantul ii rog sa se prezinte si sa vorbeasca la microfon deoarece sedinta 
este inregistrata atat video cat si audio si toate propunerile dumneavoastra vor fi trimise 
catre Consiliul Local in vederea analizarii acestora. Tin sa precizez ca, Conform 
dispozitiei 92 din 2007 durata de maxima de exprimare a punctelor de vedere este de 
cinci minute pentru fiecare participant, iar acesta trebuie sa fie pe subiectlul dezbaterii de 
astazi.  
- Stoia Traian - Consilier  -  Dupa discutiile pe care le-am avut cu domnul director Bodo 
am retinut ca din punctual de vedere al valorii nominale impozitele raman cele de anul 
acesta si de asemenea in acest sens o sa facem un amendament la proiectul de hotarare 
pentru a se specifica clar si a nu se lasa loc de interpretari vis-a-vis de acest lucru.Un alt 
punct de vedere pe care as vrea sa-l fac cunoscut este referitor la anexa 5 care cuprinde 
14 taxe noi aparute si cu introducerea carora, din punctul meu de vedere, nu putem fii de 
acord. Suma incasarilor care se va face pe aceste taxe noi este mai mica decat o scutire de 
taxe acordate cu multa generozitate de C.L. catre diversi proprietari de imobile care nu au 
resurse suficiente, sau au resurse mai mult decat suficiente in primarie si sunt scutiti de 
niste taxe. Am scos valorile incasate de P.M.T. pe anulu trecut pentru o serie de taxe si 
impozite. Vreau sa va spun si domnul director Bodo va poate confirma, ca sunt unele taxe 
pe care s-a incasat 0 lei, 50 de lei, 80 de lei sau 200 de lei. Am facut un amendament la 
proiectul de hotarare prin care o parte dina ceste taxe sa reusim sa le adunam, sa le 
comprimam, sa fie o taxa pentru 4 activitati, pentru ca ele au un numitor comun si acest 
lucru o sa il inaintam pe comisii. 
- Nyari Ciprian – Va multumesc.Daca mai sunt si alte puncte de vedere. Daca nu, sedinta 
se inchide. Va multumim pentru participare. 
 
 
 
Director Direcţia de Comunicare,    Şef Birou Relaţii Publice, 
Violeta Mihalache      Alina Pintilie 
 
 
 
        Întocmit, 
                                                                                                Ciprian Nyari 
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